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ESBORRANY DEL ACTA DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2012 
 
 
Barcelona, 28 de març 
 
Essent l’hora assenyalada i sota la presidència del Degà, Excm. Sr. Ignacio 
Lopez Chocarro, es reuneixen els membres de la Junta de Govern que a 
continuació es relacionen: 
 

Degà: Excm. Sr. Ignacio Lopez Chocarro 
Vicedegà: Il·lm. Sr. Ramón Davi Navarro 
Secretària General: Il·lma. Sra. Ana Salinas Parra 
Vicesecretaria: Il.lma. Sra. Eulàlia Castellanos Llauger 
Tresorer: Il·lm. Sr. Francisco Toll Musteros 
Censor: Il·lm. Sr. Pere Moratal Bohigues 
Arxivera-bibliotecària: Il·lma. Sra. Montse Montal Gibert 
Vocal Primer: Il·lm. Sr. Francisco Ruiz Castel 
Vocal Segon: Il·lm. Sr. Jesus Millan Lleopart 
Vocal Tercer: Il·lma. Sra. Elisa Rodes Casas 
Vocal Quart: Il·lm. Sr. Xavier Cots Olondriz 
Vocal Cinquè: Il·lm. Sr. Marco A. Bonaterra Silvani 
 
 
 
 
Assisteixen igualment els següents col·legiats: Sr. Gonzalo de Arquer, 

Sr. Jesus Bley,  Sra. Francesca Bordell,  Sra. Paloma Cebrian, Sr. Enrique 
Galisteo,  Sra. Montserrat Guillemot, Sra Cararach Gomar, Sr. Oscar Entrena, 
Sra. Viviana Lopez Freixas, Sra. Martin Martinez, Sr. Martinez Villalba, Sra. 
Gloria Maymo, Sra. Monica Murcia,, Sr. Navarro Bujia, Sra. Emma Nel.lo, Sra. 
Montserrat Pallas, Sr. Quemada Cuatrecasas, Sra. Ribas Buyo, Sr. Ricard 
Simó, Sra. Esther Suñer. 
 
sota el següent ordre del dia: 
 
 
I.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del dia 21  de desembre de 2011 
II.- Informe del degà i d’altres membres de la Junta de Govern, sobre les 
activitats col·legials desenvolupades durant l’any 2011 i les previstes per l’any 
2012. 
III.- Examen i aprovació de les comptes del exercici de l’any 2011. 
IV.- Informe d’altres opcions de companyies d’assegurances per la pòlissa de 
Responsabilitat Civil 
V.- Precs i suggeriments 
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I.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL ACTA DEL DIA 21 DE 
DESEMBRE DE 2011 
 
Per la Secretaria General, Sra. Ana Salinas s’inicia la sessió i per tots els 
reunits s’aprova l’acta de l’Assemblea General Ordinària de data 21 de 
desembre de 2011. 
 
 
 
II.- INFORME DEL DEGÀ I D’ALTRES MEMBRES DE LA JUNTA DE 
GOVERN, SOBRE LES ACTIVITATS COL·LEGIALS DESENVOLUPADES 
DURANT L’ANY 2011 I LES PREVISTES PER L’ANY 2012 
 
Pren la paraula el Sr. Ignacio López Chocarro iniciant el seu informe amb les 
manifestacions del Ministre de Justícia en el senat en el sentit de que “no hi ha 
conservadorisme més perillós i improductiu que el de no fer res, el de la 
paràlisis o el del immobilisme auto compleixen i la reforma prevista de diferents 
lleis. 
 
Pel que fa a les activitats que ha desenvolupat la junta dona compte del 
següent: 
. Liquidació de la secció de Previsió 
. Ampliació de la sala de Notificacions de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i 
l’Hospitalet 
. Finalització del nou Estatut del ICP de Barcelona 
. Pel que fa al torn d’ofici informa dels diferents cursos als empleats de les 
delegacions, del programa informàtic per a la designació conjunta d’advocat i 
procurador i de la propera signatura del protocol entre els Col·legis d’Advocats i 
Procuradors per l’actuació en les designes d’ assistència jurídica gratuïta 
Igualment informa de l’ordenació de les quantitats cobrades pels procuradors 
en taxacions de costes i de la seva obligació de devolució al Departament. 
. Creació del Màster de la Procura 
. Implantació de la TTA, ja obligatòria pel que fa als monitoris i als de família de 
mutu acord. 
 
Continua informant de tota la tasca efectuada en relació a les taxes i de les 
esmenes presentades. 
Pel que fa a la Comissió d’aranzels a la qual pertany,  informa de que s’han 
elaborat un avantprojecte de nous aranzels i que restant pendent d’estudi per 
part el Consejo General de Procuradores de España. 
 
Informa igualment de la denuncia efectuada per un advocat davant la Comissió 
de Justícia Europea i de la Interlocutòria dictada per la Secció 15 de l’Audiència 
Provincial que va acordar elevar al Tribunal de Justícia de la Comissió Europea 
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una qüestió prejudicial relativa a la compatibilitat del aranzels amb les normes 
comunitàries. 
 
Continua informant de la visita que va efectuar juntament amb el Vicedegà, Sr. 
Ramon Daví,  al Director de Relaciones con la Administración de Justícia, Sr. 
Ricardo Conde. 
 
Informa de la possibilitat de crear un registre d’escrits en principi per a 
l’Audiència Provincial, a la Ciutat de la Justícia, amb el que finalment es podria 
complir amb el preceptiu trasllat previ de les còpies dels escrits en els 
procediments tramitats davant l’Audiència. 
 
Informa de que avui mateix ha rebut comunicació de que el Col.legi de Notaris, 
a proposta de la Junta del ICPB, ha circulat als notaris de Catalunya la 
necessitat de que en els poders per a plets no consti la població d’exercici i 
puguin ser per a qualsevol partit judicial. 
 
Continua informant de que s’ha contactat amb el Catedràtic Sr. Ramos Mendez 
per a crear un Pla Estratègic de la Procura i que ha estat aprovat per tot el 
Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya per unanimitat. 
 
Informa de la possibilitat de que el Col.legi organitzi un Servei d’Actes de 
Comunicació i el Conveni que es signarà properament amb l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
També de que els Administradors concursals es notifiquen mitjançant el 
Col.legi, ja que els Secretaris dels Jutjats del Mercantil estan molt interessats 
en això i de la possible creació d’una plataforma concursal, similar a la que 
existeix al ICP de Tarragona. 
 
Igualment informa de la campanya d’Imatge del Procuradors i de la ressonància 
als mitjans de comunicació que hem tingut. 
 
Per últim informa de la possible tramitació telemàtica de manaments. 
 
Pel Vicedegà, Sr. Ramón Daví, s’informa dels actes previstos pel 500 
Aniversari del Col.legi: 
 
. Actes de Sant Iu 
. Llibre 500 anys 
. Exposició itinerant 
. Visita al Congres, Parlament i Generalitat 
. Conferencia del dia 18 d’octubre 
. Acte Institucional del 28 de novembre amb la possibilitat de que vingui algú de 
la Casa Reial. 
. Acte final el dia 30 de novembre al Palau de Justícia. 
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Pel Sr. Pere Moratal, com a Vocal de Deontologia s’informa de que els darrers 
dos anys les queixes i denuncies contra col·legiats van superar en molt a la 
xifra dels anys anteriors, encara que la major part son queixes relacionades 
amb el torn d’ofici. 
 
 
 
III.- EXAMEN I APROVACIO DELS COMPTES DE L’ANY 2011 
 
 
Pel Tresorer, Sr. Francisco Toll, s’informa àmpliament dels comptes fent un 
detall de cada partida de despeses i d’ingressos. 
El resultat es positiu i encara hauran beneficis però en menor mesura que l’any 
anterior. 
 
Continua informant de  la companyia escollida per gestionar el pla de pensions 
amb les quantitats procedents de la liquidació de la secció de Previsió. 
Aquesta companyia es RGA que és l’asseguradora de la Caixa d’Advocats i és 
l’única que garanteix una renda fixa del 3,05% durant 3 anys i que no penalitza 
la portabilitat, i que un dels motius principals ha estat la de que hi ha una 
quantitat elevada de col·legiats que tenen el compte corrent en aquesta entitat. 
 
Així mateix informa que aquesta entitat bancària patrocinarà els actes del 500 
Aniversari amb la quantitat de 26.000 € mitjançant la seva fundació. 
 
 
IV.- INFORME D’ALTRES OPCIONS DE COMPANYIES D’ASSEGURANCES 
DE POLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
Pel Sr. Francisco Toll s’informa de les condicions que ofereix la corredoria de 
Bruzon-Miller en relació a la pòlissa de responsabilitat civil professional 
col·lectiva i dels avantatges que té la seva contractació envers l’actual amb 
Iuris, i exposa un quadre comparatiu entre amb dues (s’adjunta). 
 
 
S’obre el torn de paraula i pel Sr. Jordi Navarro s’indica que està d’acord amb 
un canvi de companyia per a la pòlissa de RC i amb tota l’exposició realitzada 
pel Degà i considera que hem de ser optimistes de cara al futur. 
 
Continua comunicant que, en relació a la Taula de treball que s’ha organitzat 
pel proper divendres a les 12.30 a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, que no 
és l’hora més correcta perquè procuradors de fora de Barcelona hi puguin 
assistir i que la Junta hauria de fer un esforç . 
Se li contesta que s’estudiarà la possibilitat de resoldre aquest problema en 
properes reunions. 
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Pel procurador Sr. Jesus Bley es posa de manifest la poca assistència a 
aquesta Assemblea i anima a la Junta a continuar treballant. 
Demana si s’està estudiant un pla de xoc per la disminució dels ingressos per 
quota de serveis. 
 
Pel Sr. Francisco Toll se li contesta que s’està elaborant una sistema informàtic 
per controlar les contestacions a les demandes i que en cas de que so fossi 
suficient s’hauria de pensar en fer una quota lineal a tots els procuradors que 
cobreixen els pressupostos anuals. 
 
Finalitzat la ronda de paraules, pel Degà, Sr. Ignacio López, es demana 
l’aprovació dels comptes, i per part dels assistents, i per unanimitat, s’aproven 
les comptes de l’any 2011. 
 
Igualment pels assistents s’acorda gestionar la pòlissa de Responsabilitat Civil 
Professional Col·lectiva amb l’asseguradora Caser de Bruzon&Miller. 
 
Pel Degà s’agraeix l’assistència a tots els col·legiats i dona per finalitzada 
l’Assemblea General Ordinària. 
 
 
V.- PRECS I SUGGERIMENTS. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per conclosa la reunió, signant 
la present acta el Degà, de la que jo, com a Secretària General, en dono fe a la 
data i lloc inicialment indicats. 
 
 


